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winter 2012/2013
december/januari/februari

Peregrijn 16
Deze winter begon al weer vroeg voor Nederlandse begrippen. Sinterklaas was nog maar net
weg en we kregen te maken met een dik pak sneeuw en ‘s nachts al een temperatuur van -10
graden! Ook januari en februari telden als winter mee. Veel vogels hebben het moeilijk gehad.
Vóór de winter hebben de meesten een vetreserve opgebouwd door extra veel te eten. Echter
bij strenge winters raken ze al gauw door deze vetreserve heen. Bij hevige sneeuwval wanneer
een groot deel van het voedsel onbereikbaar wordt kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Het
zoeken naar voedsel is immers veruit de belangrijkste bezigheid van vogels om te overleven.
Met een lichaamstemperatuur van meer dan 40°C hebben ze veel calorieën nodig, vooral de
kleinere vogelsoorten. Een koolmees bijvoorbeeld verorbert elke dag ongeveer haar eigen
gewicht aan voedsel. Bij de landelijke tuinvogeltelling zijn meer dan een miljoen vogels geteld.
Vogels die normaal veel meer in bossen en andere buitengebieden leven lieten zich nu in de
tuinen zien. De huismus werd met bijna 190.000 keer het meest geteld!
Het is maar afwachten of we deze zomer meer ijsvogels zien. Ook de uilen hebben het moeilijk
gehad. Vooral de kerkuil die het meest aangewezen is op muizen.
Vogelaars hebben echter dankbaar gebruik gemaakt van de sneeuwsituatie en groepjes
patrijzen waargenomen. Deze groepjes worden steeds kleiner, de gezinnen 'vliegen uit' en
uiteindelijk blijven er alleen maar paartjes over. Officieel gaat half februari de telling van de
patrijzen van start.

inditnummer


denkenalseensteenuiljanvanrijsewijk



gebiedsinventarisaties

een gemiste kans ....uilskuikens!
vogelaars die geen lid zijn van onze
ook opgeven.....



vogelwerkgroep kunnen zich

hetjaarvandepatrijs
met gerichte tellingen hopen we zoveel mogelijk gegevens over de
patrijs te verzamelen....



stuifzandherstelnatuurmonumenten/irmadepotter



websitejanvanrijsewijk
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klapekstertelling
twee regenachtige teldagen....

Bedankt voor alle reacties en iedereen die weer heeft bijgedragen aan deze Peregrijn.
Reacties, verslagen en berichten kun je sturen naar peregrijn@home.nl.
Veel leesplezier!

De boomklever dankt zijn
naam aan het vermogen
bomen zowel omhoog als
omlaag te beklimmen,
waardoor de vogel als het
ware lijkt te kleven aan de
stam, zonder te vallen.
Boomklevers zijn
holenbroeders en staan
erom bekend de opening
van hun broedholte te
verkleinen door te
'metselen' met modder.
Deze metseldrang is vaak
zo sterk, dat ook wanneer
het gat al de juiste
grootte heeft, er in de
omgeving toch nog een
metselwerk gemaakt
wordt. Boomklevers die in
nestkasten broeden
maken bijvoorbeeld een
versterkt dakoverstek
boven de invliegopening.
De soort is gebonden aan
het voorkomen van
spechten, welke de
broedholten uithakken
waarvan de boomklever
gebruik maakt.
Foto: Jan Wolfs

denkenalseensteenuiljanvanrijsewijk
een gemiste kans ....uilskuikens!
Het is al weer een tijd geleden (28 november 2012) dat er een krantenartikel is verschenen over
mijzelf en de steenuil. Het artikel verscheen in het Brabants Dagblad in de editie Tilburg én
Langstraat. Een mooie kans om de vogelwerkgroep te promoten.
Het begon veelbelovend. Op de voorpagina stond een vermelding/leader over het artikel met
de tekst "Steenuilen doen het goed in Midden-Brabant". Helaas op de bijgevoegde foto de kop
van een kerkuil! Het voorwoord van het artikel verderop begon met de zin "50% meer jonge
kerkuilen dan voorheen". Hoezo kerkuilen? Het artikel gaat toch over steenuilen? Uilskuikens!
Gelukkig kennen de meeste mensen het verschil niet tussen de twee soorten uilen. Wat echter
een gemiste kans was, dat de verwijzing naar onze vogelwerkgroep eigenhandig door de
redactie is weg gehaald. Dit had ik min of meer als voorwaarde gesteld bij het interview, na de
moeite die je toch doet om de plaatselijke correspondent te ontvangen en de tijd moet nemen
om ergens op locatie op de foto te gaan.
"De uilenbescherming is één van de activiteiten van vogelwerkgroep Midden-Brabant. Interesse of
vragen hierover? Kijk op www.vwgmiddenbrabant.nl voor meer informatie".
Later heb ik nog een reactie gestuurd en gevraagd of ze de bewuste zin én alsnog een foto van
een steenuil erbij wilde doen. Geen reactie. Zo zie je maar weer! Een gemiste kans.

gebiedsinventarisaties
vogelaars die geen lid zijn van onze
opgeven.....

vogelwerkgroep kunnen zich ook

Doe mee!
Na het succes van vorig jaar is het weer mogelijk een zelfgekozen gebied te inventariseren. Dat
kan een natuurgebied(je) zijn, een waterplas of in de omgeving van je huis. De grenzen bepaal
je zelf! Er wordt waargenomen vanaf 1 maart tot 15 mei. De bedoeling is alle vogelsoorten te
noteren die er in jouw gebied voorkomen. Andere ‘bijzondere’ fauna of flora soorten mogen ook
vermeld worden.
Nieuw voor dit jaar: Vogelaars die geen lid zijn van de vogelwerkgroep kunnen zich óók
opgeven.
De spelregels:

Ieder zoekt een eigen gebied uit en bepaalt zelf de grenzen..

Je inventariseert tussen 1 maart en 15 mei.

Overvliegende soorten niet meetellen.

Soorten op alfabetische volgorde insturen.

Aantallen worden niet vermeld.
Geef je gebied door aan jmvanrijsewijk@home.nl en je krijgt
een kaartje met de grenzen toegestuurd.

De grenzen bepaal je zelf.

*Je kunt het verslag van vorig jaar nalezen in Peregrijn 16. Te vinden op vwgmiddenbrabant.nl

doeboekvoorwoudlopers
de opbrengst komt ten goede aan projecten die natuur en landschap in
het groene woud versterken.....

Nadere informatie hierover is te vinden op
www.hetgroenewoud.com/doeboek

Met het Doeboek voor Groene Woudlopers
kunnen kinderen en hun ouders op pad in Het
Groene Woud om de leukste ontdekkingen te
doen. Het vrolijk vormgegeven boek staat
boordevol natuurweetjes, eropuit-tips, spelletjes,
recepten, doedingen en allerlei bonnen voor
gratis verrassingen. Het is geschreven door de
Bossche kinderboekenschrijfster Annemarie Bon.
De opbrengst gaat naar leuke projecten voor en
(zoveel mogelijk ook) door kinderen.
Het boek is gemaakt zonder winstoogmerk. De
opbrengst komt ten goede aan projecten die
natuur en landschap in Het Groene Woud
versterken en die bij voorkeur geschikt zijn voor
kinderen. Een kinderjury beslist mee welke
projecten gerealiseerd zullen worden.
Iedereen met een goed idee kon dat insturen en
maakt kans op een belangrijke bijdrage om het
uit te voeren. Stichting Streekrekening Het
Groene Woud staat financieel garant voor een
bedrag van 42.000 euro. Dit zijn de verwachte
inkomsten van het Doeboek. Ook alles wat het
boek meer oplevert, komt ten goede aan de
projecten.
Het Doeboek voor Groene Woudlopers kost 8,95
euro en is te koop bij de plaatselijke VVV’s,
boekhandels en bezoekerscentra van Het Groene
Woud en via de webshop van VVV Den Bosch. Ga
op pad met dit vrolijke boek, geschikt voor elk
seizoen. Eigenlijk moet elk kind in Het Groene
Woud een eigen exemplaar krijgen.

Elke laatste dinsdag van de maand zijn er bijeenkomsten van
onze vogelwerkgroep. Kom ook eens een kijkje nemen en
meng je in één van de discussies die gaan over allerlei
vogelzaken.
Zolderverdieping Koetshuis Torenstraat 32 Helvoirt. Aanvang 20.00 u.

hetjaarvandepatrijs
met gerichte tellingen hopen we zoveel mogelijk gegevens over de
patrijs te verzamelen....

Tel mee!
www.jaarvandepatrijs.nl
2013 Jaar van de Patrijs
Nog maar veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het Nederlandse
platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de aantallen met ruim 95% afgenomen. De Patrijs
is bezig te verdwijnen uit Nederland. Sovon en Vogelbescherming willen dat niet laten
gebeuren en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Waar zit de patrijs?
Voor een goede bescherming is kennis nodig. Waar zitten patrijzen en hoeveel? Wat zijn de
kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hopen we zoveel mogelijk gegevens over de
patrijs te verzamelen. Daarnaast willen we ook al wat voor de patrijs gaan doen. In een aantal
gebieden proberen we de leefomstandigheden voor patrijzen alvast te verbeteren.
Onderzoeksvragen




Lees er meer over op
de nieuwe website

Waar in Nederland komen patrijzen voor?
In welke dichtheden komen ze voor? Waar liggen de kerngebieden?
Wat is de reproductie en overleving van patrijzen in verschillende delen van Nederland?
Wat is het effect van perceelkenmerken (zoals faunaranden en hagen) op de
aanwezigheid en broedsucces van de patrijs en welke van deze kenmerken zijn
bepalend?

Telmethode
Vrijwilligers wordt gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een beeld moeten
geven over aantallen en broedsucces. De tellingen vinden plaats in de periode:



van 15 februari - 31 maart 2013
in de hele maand september 2013

Kijk voor meer informatie op www.vwgmiddenbrabant.nl of www.jaarvandepatrijs.nl
De roerdomp is een
forse vogel. Door het
goed gecamoufleerde
verenkleed en doordat
de roerdomp zich
nauwelijks buiten het
moeras begeeft, wordt
de vogel echter zelden
gezien. Bij gevaar
neemt de roerdomp de
'paalhouding' aan,
waarbij de vogel de kop
en de hals omhoog
richt en daardoor
vanwege de zwarte
lengtestrepen
nauwelijks van het riet
te onderscheiden is. Dit
effect wordt nog
versterkt doordat de
vogel de kop met de
bewegingen van het
riet mee beweegt.

Foto: Jan Wolfs

stuifzandherstelnatuurmonumenten/irmadepotter
de meeste maatregelen zijn uitgevoerd. Vorige winter is tussen
Giersbergen en De Rustende Jager hard gewerkt aan het herstel van
het stuifzandlandschap. Ook het terugbrengen van een stukje
natte heide maakte onderdeel uit van deze laatste fase....

Uitwaaien in een hersteld landschap
En hier doen we het allemaal voor! Tijdens de laatste novemberstorm deed het zand waarvoor
het bedoeld is. Dankzij de maatregelen van het LIFE+-project kan de wind weer krachtig waaien
en het zand laten stuiven. De openheid is terug in het duingebied. Hiervoor zijn delen bos
gekapt, bomen verwijderd van dichtgegroeide heidevelden en er is op veel plekken door
plaggen stuifzand blootgelegd.
Waar bijna geen dynamiek meer aanwezig was, kan het er nu na een storm heel anders uitzien.
Allerlei dieren en planten die afhankelijk zijn van zo’n levend stuifzandlandschap met zijn
extreme klimaat, profiteren dus van dit herstelplan. En wij mensen... leunen achterover in de
wind en genieten van de oerelementen en de weidsheid van het stuifzandlandschap.

Extra maatregelen bij de Roestelberg
Twee jaar geleden werd bij de Roestelberg één van de grootste ingrepen van het
stuifzandherstelproject uitgevoerd.
Ruim 72 hectare bos maakte daar plaats voor een grote open vlakte. Het belangrijkste doel was
om de wind daar weer voldoende strijklengte te geven. Want alleen dan kan hij kracht op
bouwen om zo de verderop gelegen zandvlakten in beweging te zetten. Al meteen na de
uitvoering zag je dat de wind zijn werk goed deed.
Nu alle ’ruimte voor de wind’ maatregelen zijn uitgevoerd, blijkt het financieel mogelijk om nog
een kwaliteitsslag te maken bij de Roestelberg. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig die
vooral een verbetering aan het leefgebied stuifzand en stuifzandheide opleveren. Allerlei dieren
die thuishoren in dit stuifzandlandschap profiteren daarvan.
Op een groot deel van de kapvlakte is twee jaar geleden een voedselrijke strooisellaag achter
gebleven. Nu al groeit dat deel massaal dicht met grassen, die het andere planten onmogelijk
maken om zich hier te vestigen. Daarom wordt de komende winter de strooisellaag op circa 30
hectare van de kapvlakte verwijderd. Hierdoor krijgen ook andere plantensoorten een kans en
ontstaat er een mozaïekbegroeiing van struikheide en grassen. Dit zorgt voor een heel
gevarieerd leefgebied, waar soorten als tapuit, levendbarende hagedis, nachtzwaluw en
blauwvleugelsprinkhaan zich thuis voelen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen naar verwachting in januari en april 2013 worden uitgevoerd. In deze
perioden verstoren we de natuur het minst. Veel vogels zijn naar het zuiden vertrokken of leven
nu in de omliggende bossen. De levendbarende hagedis brengt de winter diep in de grond door.
De bergen grond (strooisel), die uit de werkzaamheden voortkomen, worden afgevoerd. Het
wordt gebruikt om een akker in de buurt van de toekomstige natuurbrug over de N261 te
verhogen.
Verhoging akker
De hierboven genoemde akker is door zandwinning in het verleden veel
lager komen te liggen dan het omringende landschap. Nog niet zo lang
geleden heeft een das in de buurt van de akker een burcht gegraven.
Af en toe brengt hij een bezoek aan de akker op zoek naar wormen.
Daarom is Natuurmonumenten bij Stichting Das en Boom te rade
gegaan, die met een goed advies kwam. ‘Verwijder tijdelijk de bovenste
zwarte grondlaag, waarin alle wormen leven. Verhoog vervolgens de
akker en spreid daar de zwarte grond weer over uit’.

Dopheide ontkiemt massaal
Langs het fietspad tussen De Rustende Jager en Giersbergen schiet het succes letterlijk uit de
grond. Vorige winter zijn hier op een laag en vochtiger deel in het gebied, berken gekapt en is
de bodem geplagd. Vervolgens is er heideplagsel op aangebracht, dat afkomstig was van de
Kampina bij Boxtel. Wie de zandige bodem van dichterbij bekijkt, ziet honderden kleine plantjes
dopheide. Deze pioniers leggen de basis voor een mooi stukje natte heide, omringd door een
groot en droog gebied.

Kort gegraasde pollen gras benadrukken nog maar eens hoe belangrijk de inzet van de
schaapskudde is om ook dit kleine leefgebiedje zich te laten ontwikkelen. Zonder schapen gaan
de grassen domineren en komen de bijzondere natte heidesoorten, waaronder dopheide,
zonnedauw en moeraswolfsklauw in de verdrukking.
Broedsucces tapuit
Ieder jaar laten trekkende tapuiten zich wel eens in
de duinen zien. Maar van broedgevallen is volgens
de broedvogeltellingen al jaren geen sprake meer.
Tot dit jaar dan! Op de geplagde heide, ten
noordwesten van Bosch en Duin heeft deze
speciale broedvogel dit jaar een nest jongen
grootgebracht. De hoeveelheid oppervlakte die
geschikt is als broedgebied voor de tapuit, is sinds
de jaren zestig enorm afgenomen. Er zijn steeds
minder schrale open, zandige plekken, die
onmisbaar zijn voor de tapuit. Het
stuifzandherstelproject werkt aan het
terugbrengen van dit leefgebied. En met succes,
mogen we nu al constateren.
Ook de afname van het aantal konijnen en dus
oude konijnenholen waar de tapuit graag in broedt,
vormen een bedreiging. Maar ook op dat front
hebben we goed nieuws te melden. Want dit jaar
zijn er in ditzelfde deel van de duinen veel meer
konijnen waargenomen.

websitejanvanrijsewijk
we zijn deskundig op velerlei gebied en dat mogen we de buitenwereld
gerust kenbaar maken....

www.vwgmiddenbrabant.nl
Het heeft enige tijd geduurd maar nu is hij er toch eindelijk....de nieuwe volwaardige website
van onze vogelwerkgroep.
‘Zakelijk, veel tekst en nogal grijs’ zijn opmerkingen die mij ten deel vielen. Precies wat ik
beoogde! Immers, we zijn geen club van ‘nestkastjes maken’. We zijn deskundig op velerlei
gebied en dat mogen we gerust de buitenwereld kenbaar maken. Daarin moeten we ons zien te
onderscheiden. In ieder geval een site met een hoog vogelgehalte. De kleur wordt overigens
aangepast aan de seizoenen. Zo wordt er steeds aan de site gewerkt. Het is een must dat je
minstens een keer per week de site opent om alle ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.
Opmerkingen hoor ik graag. Ook is er genoeg plaats voor kopij. Stuur je documenten naar
jmvanrijsewijk@home.nl
Let op: Inleveren van kopij in een Word-document. Foto's apart meesturen en alleen van het
formaat JPG/JPEG, GIF, PNG en BMP. Alle andere kunnen niet gedownload worden.

klapekstertellingjanvanrijsewijk
helaas, het weer werkte nu ook niet mee....

Telweekend 23 December 2012.
Het eerste telweekend bracht geen best resultaat. In alle gebieden niet één klapekster geteld.
De weersomstandigheden waren er ook niet naar. Regen en wind met een temperatuur van 10
graden boven nul. Tot dan toe leek 2012/13 nog niet zo goed te worden als het voorgaande jaar.
Leek....want als het zou gaan winteren veranderen de omstandigheden en zou er meer kans
zijn de klapekster te spotten.
Telweekend 27 Januari 2013.
Het tweede telweekend afgerond. Na enkele weken van matige vorst en een sneeuwlaag die al
die weken bleef liggen was er juist dit weekend een serieuze dooiaanval. Er werd toch besloten
om op zondag te gaan tellen. Helaas, het weer werkte nu ook niet mee en 's morgens regende
het licht. Er zijn wel enkele klapeksters waargenomen. In niet één gebied meer dan twee! Door
enkele teams is er 's middags geteld onder betere weersomstandigheden. Na de tellingen zijn
we naar het Koetshuis gereden en werden we door Peter van Gestel verrast met een kop snert
en roggebrood met ham; gemaakt door; je raad het al....zijn vrouw.
Resultaten winter 2012/2013

Gebied

Tellers

23
december

27
januari

Campina

Frans van Erve

0

Waarneming niet doorgekregen

Banisveld

Fred Steenhuizen
Gerard van der Kaa

0

1 (Winkels ven)

Kleine Oisterwijkse heide

Aad van Gelswijk

0

Waarneming niet doorgekregen

Loonse en Drunense duinen

Jan van Rijsewijk
Kees van der Poel
Jan Paymans
Peter van Gestel

0

1

de Brand

Nico Hilgers

0

0

de Mast

Peter van Gestel

0

0

Moddervelden

Cor Arends

0

Regte heide

Loek Hilgers

0

0

Kerkeindse heide

Peer Busink

0

0

Rovertse heide

Martin van Mol

0

Papschot

Martin van Mol

0

1
0

Bedankt alle tellers en tot volgend jaar. Kijk voor meer informatie op de website.

Menigeen heeft op een
achtergebleven pit in een
punt kersenvlaai z’n
tanden stukgebeten! Zo
niet de appelvink. Deze
vinkensoort heeft zo’n
krachtige snavel dat een
kersenpit schijnbaar
moeiteloos gekraakt
wordt. Uit onderzoek is
gebleken dat de appelvink
met zijn kaken een
drukkracht van maar
liefst 50 kilogram kan
uitoefenen. Helaas gaat
het grootste deel van het
leven van appelvinken
schuil achter vele
boomtakken. De soort zit
het liefst hoog in forse
bomen en is bovendien
bijzonder schuw en
waakzaam. Door het
verborgen gedrag en
onopvallende geluid lijkt
de appelvink zeldzamer
dan ie in werkelijkheid is.
Foto: vogeldagboek.nl

Lees er meer over op
de nieuwe website.

uitdekrantvanmiddenbrabant
natuur-habitat-en vogelzaken in het kort....
november

Kievit is te redden met
vogelvriendelijk beheer
De kievit profiteert van
vogelvriendelijker beheer op
boerenland. Dat blijkt uit een
proef die natuurbeheerder
Brabants Landschap op 38
akkers in vooral Oost-en
Midden-Brabant met boeren
en weidevogelbeschermers
heeft uitgevoerd.
Door pas ná 15 mei het land
op te gaan, stroken geheel vrij
te houden van agrarische
productie en soms in te
zaaien met een speciaal
kruidenmengsel, kwamen
meer kievitseieren uit en
vlogen bijna twee keer zoveel
jonge vogels het nest uit.
Vergrijzing bedreigt deze nog
meest voorkomende akkeren weidevogel in zijn
voortbestaan. Andere
bekende soorten als grutto en
wulp zijn merendeels uit
Brabant verdwenen.
Door reguliere
nestbescherming komt
weliswaar ruim 70 procent
van de broedsels uit, maar
blijft uiteindelijk 17 procent
van de jonge kieviten in leven.
Daardoor komen er te weinig
jonge vogels bij om de soort
in stand te houden. Met
nieuwe vormen van
akkerbeheer die het tij
zouden kunnen keren en dit
jaar voor het eerst beperkt
zijn uitgetest werden de
uitkomsten opgekrikt naar
respectievelijk 95 en 30
procent. Daarom verdient de
proef het volgens Brabants
Landschap op grotere schaal
te worden voortgezet. Boeren
die meedoen, krijgen een
vergoeding die varieert van
325 tot 1700 euro per hectare.
januari

Tuinvogeltelling
De tuinvogeltellling 2013 was
een groot succes. Ruim
70.000 mensen hebben in
bijna 49.000 tuinen meer dan
1,3 miljoen vogels geteld! Het
winterse weer lokt veel
vogels, die normaal meer in
het bos en buiten de stad
leven, naar de tuin: soorten
als vink, kramsvogel, spreeuw
en koperwiek. Daarnaast
werden opvallend veel
koolmezen gezien. De
huismus is nog steeds de
talrijkste tuinvogel.

Er werden gemiddeld wat
meer vogels geteld dan
vorig jaar, gemiddeld 28
vogels per telling. In 2012
was het gemiddelde 25.
Onder de talrijkste soorten
is het aantal vinken en
koolmezen opvallend
hoog. De koolmees was in
Zuid-Holland zelfs de
talrijkste tuinvogel en dit
lijkt ook het effect van de
invasie van koolmezen uit
Rusland afgelopen herfst.
Maar ook kramsvogel,
koperwiek, boomklever,
keep en spreeuw werden in
verhouding tot voorgaande
jaren opvallend veel
gezien, de kramsvogel wel
tienmaal zoveel. Voor het
eerst sinds 2005 stond ook
de roodborst in de top 10.
In de provincies buiten de
Randstad staat de
groenling in de top 10. In
Zeeland staat de
kramsvogel in de top 10, in
de noordelijke provincies
staat de ringmus in de top
10, een soort van het
boerenland die op de Rode
Lijst van bedreigde
Nederlandse broedvogels
staat.

uilentijdschrift
UILEN is een lust voor het oog, en tegelijk een schatkamer vol
informatie over een fascinerende groep vogels....

Recensie Vroege Vogels.
Onlangs is het derde nummer uitgekomen van een nieuw
tijdschrift: UILEN. Het gaat over ... uilen ja. Negen
'Nederlandse' uilensoorten (inclusief twee dwaalgasten)
blijken een bron van meer dan voldoende inspiratie voor
een eigen tijdschrift.
Het tijdschrift wordt uitgegeven door vier verschillende
uilenwerkgroepen, die van de steenuil, de kerkuil, de oehoe
en de de ruigpootuil. Want ja, ook de meest obscure van de
zeven in Nederland broedende uilen heeft een eigen
werkgroep.

Omslag 1

ste

Ogen van een uil
UILEN is voor het grootste deel opgezet als een
wetenschappelijk tijdschrift. De artikelen hebben centrale
vragen of thema's als 'De resultaten van nestkastcontroles
bij bosuilen', 'Prooien van de steenuil', of' De recente
ontwikkeling rond de ruigpootuilen in Drenthe'. Maar wie
denkt dat UILEN 'dus' saai is vergist zich. De vormgever
(Arno ten Hoeve) heeft – heel slim – de gezichten van de
negen uilensoorten als een steeds terugkerend thema
onderaan de cover en ook onderaan de 'hoofdstukopeners'
gezet. En met reden. Uilenogen zijn hét symbool van de
fascinatie voor deze vogels. Ook de openingsfoto bij een
human interest artikel over de voormannen van de
steenuilenwerkgroep is veelzeggend: twee grote kerels
met in hun hand twee minuscule uiltjes die ze net van
ringen hebben voorzien. Blijf er even naar kijken, en je ziet
de wereld op z'n kop: in plaats van de kleine uiltjes raak je
vertederd door de fascinatie van die twee mannen, terwijl
de ogen van de uiltjes dwars door je heen kijken.

nummer

de

Omslag van het 2 nummer

Lust voor het oog
UILEN is, kortom, een lust voor het oog, en tegelijk een
schatkamer vol informatie over een fascinerende groep
vogels. Iedereen die op de een of andere manier betrokken
is bij een van de uilenwerkgroepen zal het blad wel weten
te vinden. Maar wie deze recensiepagina van de site van
Vroege Vogels eenmaal heeft gevonden is, lid van een
uilenwerkgroep of niet, bijna automatisch ook doelgroep
van dit blad.
Een 'abonnement' op het ene nummer dat iedere
december verschijnt kost € 5,- (€ 7,50 inclusief verzending)
stuur een email aan uilen@steenuil.nl, o.v.v. ‘Abonnement
UILEN’ en je naam- en adresgegevens.

PEREGRIJN MAKEN WE SAMEN
Meedenkers
gevraagd om dit
digitale blad
leesbaar te
houden!




Volgende Peregrijn eind mei.
Kopij naar peregrijn@home.nl

